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Bestyrelsesmøde søndag d. 19 september 2021 afholdt hos Peter Carlsen kl. 09.30 

 Fremmødte Ida, Anne Marie, Kurt, Poul, Peter C, Peter N 

Referent Peter N 

Referat: 
 

1. Asfaltering 

a. Skal der lægges kantgrus på alle rabatter minus indkørsler pris på 17,- kr. pr. meter. 1750 
lbm. Så merpris 29.750,- eller kan vi nøjes med hjørner??  
Poul nævnte at vores gartner kommer med et tilbud i uge 38, og han mener at han kan 
udføre opgaven. 
 

b. Prisreduktion hvis Gribvand betaler for brøndskift. (30.000kr.) 
Tidligere mail fra Gribvand fundet frem og der bekræftes det at de betaler udgiften til 
brøndskift. 
 

c. Beskæring/rodskæring  
Beskæring og rodskæring er udført af vores gartner 
 

d. Andre hængepartier!! 
Peter C berettede at garanti er sendt il Danske Bank. 
Medio uge 38 forventer Kurt og Peter C at få garanti retur til gennemsyn, med 
færdiggørelse i uge 39 
 

2. jordpåfyldningssag 
a. diskussion af Gribskov Kommunes afgørelse. 

Kurt kontakter Gribskov Kommune for at rykke for afgørelse 
 

3. drænlaug Mælkevejen 
a. hvilke matrikler er involveret? 

Kurt udarbejder oversigt. Derefter kontaktes de involverede matrikler om etableringen af 
drænlaug. Forslag vedlægges på hvordan Grønningens Drænlaug er etableret. 
Kurt opretter afsnit på GF webside kun omhandlende dræn. 

4. Lokalplansændring 
a. Fjerne §7.2 

Kurt kontakter Gribskov kommune for at erindre dem om lokalplanændringen. 
 

b. Rette matrikler under hvilke dræner forløber på side 5 nederst. 
vi anmoder kun om at fjerne §7.2 
 

5. Retssag vedr. underslæb. 
Ida kontakter Gribskov Advokater (Poul Erik Petersen) vedr. tilbud på en retssag. 
Kurt/Ida tager kontakt med Landligger forbundet, da der er mulighed for at få dækket nogle af 

omkostningerne af dem. 

6. kort fra Gribskovlandligger forbunds møde sidste søndag. 
Orientering fra Kurt og Anne Marie. 
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7. foreningens økonomi 

a. Status foreningens kasserer. 

Gennemgang v. Peter C 

 

8. Åbne sager 

a. Parkeret bil.  

Poul skriver til ejeren at han har 14. dage til at fjerne bilen. Derefter vil det blive gjort på 

hans regning. 

b. Fibernet 

Thyra har kontakten med YouSee og vender tilbage når tilbud. 

 

9. eventuelt 

a. Bestyrelsen skriver brev til beboer at parkering ikke er tilladt på vendeplads ifølge 

lokalplanen § 5.3 

 

 

Næste møde 31/10 Kl. 10.00 

Hos Peter N 
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